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ספורט
ל ס ר דו שב הכדורסל, מוועדת דברים שני דרשנוכ

כאן. שיושב גלובינסקי חברי עומד ראשה
חצו■ כדוד

 הכדורסל שמי על מעיב שחור ענן
 את ולהשחיר להתפשט מאיים הישראלי,

 מכבי קבוצות במדינה. הספורט כל פני
הלאו הליגה במשחקי להופיע שלא החליטו

 לספורט ההתאחדות ראשי בכדורסל, מית
 טכניים בהפסדים כך על .תם1א הענישו

 בצלחת, ידם טמנו לא מכבי אנשי .0:2 של
המשבר. בהחרפת איימו

 המשבר, גורמי על לעמוד רצון מתוך
 מערכת הפגישה לחיסולו, הסיכויים ועל

 רצונם אם היכולים, עסקנים, שני הזה העולם
הישראלי. בכדורסל האווירה את לטהר בכך,

 ההתאחדות מטעם ועדר, הקמת ראשית,
 בקשר שלנו החשדות אם; שתחקור לספורט,

 התחייבנו מבוססים. מסויימים למשחקים
ועדה. אותה של החלטותיה כל את לקבל

 לנושא, דעת־הקהל הפניית על־ידי שנית,
בעתיד. מכוערים מעשים למנוע חשבנו
 משבר. ליצור מצדנו כוונה שום היתד, לא

 יצירת כך על־ידי למנוע רצינו להיפך,
בעתיד. 'משברים

 הם הצדדים משני הפעילים בין היחסים
 אך יחד. כאן יושבים אנו הנה טובים,

 השני. את מבין לא אחד שצד לי נדמה
 שאומרים לנו נעים ולא לנו נוח לא

 תל־ הפועל מקבוצת למנוע רוצה שמכבי
היתד, זו לא האליפות. כתר את אביב

 של הכדורסל ועדת יושב־ראש השניים,
 הפועל איש לספורט, הישראלית ההתאחדות

 מכבי של הספורט ומנהל גלובינסקי, חיים
שעה משך שוחחו כספי, יצחק ישראל

מטרתנו.
 ואני לד,פועל, השנה מגיעה האליפות

 לא הרגילה, בדרך בה יזכו שהם מעוניין
 הצבעות אחרי טכניים ניצחונות של בדרך

השולחן. ליד
 לחזור בכנות רוצים הפועל אנשי אם

 אלא ברירה, אין אזי סדירה, לפעילות
לק שנפסקו הטכניים ההפסדים את לבטל

מכבי. בוצות
 ועדת ראש כיושב מדבר אני :גלובינסקי

 המסונפים האירגונים כל ובשם הכדורסל,
 מתעסק אני שנה לארבעים קרוב אליה.

לי. קרה לא עוד כזה ומקרה בספורט
 חושדים, ״אנחנו אולטימטום: לי נתנו
 אני כזה לדבר המישחקים.״ את תדחה

 את עושה הייתי אם להסכים. יכולתי לא
הלאו הליגה כל את מחשיד הייתי זה,

 של שמץ שמות, לי שיתנו בקשתי מית•
קיבלתי. לא אך חושדים, הם במי הוכחות
 לקבוצות פסקה הליגה וועדת מובן,

 אחרת? ברירה לה היתד, .0:2 הופיעו שלא
נבח המשבר. את להרחיב לא נסיון עשינו

 ממכבי ברוך משה שניים, של ועדה רה
הת־ בעניין. שתדון מהפועל, כהנא ויצחק

וגלוכינסקי כספי(למעלה) עסקנים
הבוץ נזן הכדור את להוציא

הדב להלן הזה. העולם כתב עם ארוכה
רים:

 היה מכם אחד לכל אם הזה: העולם
 שנוצר, המשבר את לפתור הכוח ניתן
פועלים? הייתם איך

 שאפשר פתרון לנו אין גלוכינסקי:
השחזל. מן להוציאו

 מופיעות אינן מכבי קבוצות כספי:
 אי בכדורסל. הלאומית הליגה למשחקי
 ששתי חושדים שאנו מכך נובעת ההופעה
מא אחרי ניצחו הלאומית בליגה הקבוצות

הספורט. מהרת על התנהלו שלא בקים
 למישחקים מתכוון אתה הזה: העולם

 בית־אלפא, והפועל משמר־העמק הפועל של
קרית־חיים? והפועל ירושלים הפועל ושל

 לנקוב רוצה לא עוד כרגע אני כספי:
חשובים. הכי אינם גם הפרטים בשמות.
 מכיוון הפסידה שקבוצה מאמין אינני

 רצון אחר: שיקול כאן היה כסף. שקיבלה
 אותה שאוהבים ולקבוצה לחברים לעזור
יותר.

 צעד לעשות הזמן שהגיע חשבנו אנחנו
לבעיה. דעת״הקהל את שימשוך ׳דראסטי,

 תנאי היה מסקנותיה. את לקבל חייבנו
 את לשחק. יחזרו מכבי שקבוצות מוקדם
מילאו. לא הם הזה התנאי

 הפועל של קבוצות כבר יש בינתיים
הפ שהן ואיימו הכדורסל, לוועדת שהודיעו

 ננהג לא אנחנו אם לבית־המשפט נינה
קבו לרעת 0:2,־ד את ונבטל התקנון, לפי
 המצב על מסתכלת אגודה כל מכבי. צות

 טוב יותר יהיה ״מה של המבט מנקודת
מסתבך. והמצב בשבילנו״,

 לפי פועלים איננו אם מסתכנים אנחנו
 מבית־ צו לקבל עלולים אנו כי התקנון,

 גם הרי לפיו. לנהוג עלינו שיצווה משפט
 את הפרו שהם בכך מודים מכבי אנשי

התקנון!
למש מופיעים מכבי שאנשי שפח אני

 את גם מכינים אנחנו בינתיים הגביע. חקי
לק הבוגרת הנבחרת י ,ואת הנוער נבחרת

המכביד,. ראת
 אפשר אי־סדרים, יש ואם חשדות יש אם

 של העליון בית־הדין לפני אותם להביא
ההתאחדות.

אי־הדיוקים. את לתקן חייב אני :כספי
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 בפר־ לעין גלובינסקי מר את מזמין אני
 נבחרה בה הישיבה של ליולי, 11מד,־ טיכל

 נכתב לא מפורסמת. שניים ועדת אותה
 שקבוצות הוא מוקדם שתנאי מקום בשום
 הוועדה למישחקים. כל קודם תופענה מכבי

 עמדו והמשחקים הראשון, ביום נבחרה
 ימים ששה במשך הששי. ביום להיערך
להתכנס. זמן מצאה לא הוועדה

 ההצעה את ערכתי אני גלוכינסקי:
 שעל במפורש ואמרתי הוועדה, את להקים

למישחקים. כל קודם לחזור מכבי קבוצות
 שנכתב הפרטיכל את ראיתי כספי:

 את ראיתי ולא ההתאחדות מזכיר על־ידי
התנאי.

מת היתר, הוועדה אם מבין עוד הייתי
 אפשר אז דיוניה, את מסיימת ולא כנסת
 לשחק, לחזור מכבי מקבוצות לדרוש היה
בכלל? התכנסה לא הוועדה כאשר אבל

 היום של ישיבה באותה גלובינסקי:
 שעומדים חשבתי הוטעיתי. אני הראשון
 ולכן השלישי, ביום ליגה משחקי להתקיים

הר ביום תתכנס השניים שוועדת סוכם
 מכבי כל שקודם לי ברור היה ביעי.

לשחק. לחזור צריכה
 אני להתייעץ. מי עם היה לא בכלל לי
 פעלתי איש. עם התיעצתי לא הפועל, איש
לפעול. הראוי שמן שחשבתי כמו

 שכספי הפרטיכל את לי הראו כאשר
עליו. חתמתי לא אני 'הזכיר,

 היא החשובה הנקודה הזה: העולם
 מספר האשימו כאשר מכבי אנשי צדקו אם

 אם ספורטיבית בלתי בהתנהגות קבוצות
לאו.

 הנקודה את מעלה איננו כספי מר אם
אותה. להעלות מוכרח אני אזי הזו,

 מסויימים דברים להוכיח שקשה העובדה
מהם. להתעלם שצריך אומרת איננה עדיין

הוכ שום לפני הביאו לא גלוכינסקי:
לפעול. יכול לא אני הוכחות בלי חות.

גבעת־ הפועל שקבוצת טענו שנה לפני
 נגד למשחק לקוי בהרכב הופיעה חיים

 אנשי הביאו כך אחר בית־אלפא. הפועל
של ששחקנים רפואיות תעודות גבעת־חיים

חולים. היו הם
 על שאמרתי: מה על שוב חוזר אני

 אני לפעול. יכולים לא אנחנו חשדות סמך
 ותומכיו טבריה עירית שראש מקרה זוכר

 שחורים. דגלים עם ההתאחדות לפני הפגינו
יכולים. לא אנחנו כאלה דברים עם להתחשב

תק סמך על פועלת לספורט ההתאחדות
ב לשאת וצריך חייב אותו שמפר מי נון,

תוצאות.
 אין אם היא השאלה הזה: העולם

 המטרד, השני. בצד גם להתחשב מקום
לחוד. ולא ביחד לשחק הרי היא

הפו מקבוצות ומאמנים שחקנים שאלתי
 לי: אמרו והם השאלה, אותה את על

 זהו לבד.״ לשחק מוכנים בהחלט ״אנחנו
מאוד. מסוכן •מצב

העניי כל לספורט בהתאחדות כספי:
 שכל ומובן ומיעוט, רוב לפי נפסקים נים

 לו. וכדאי שנוח מה לפי מצביע אחד
 ברוח הן ההחלטות כי לטעון אפשר אי

בלבד. הצדק
הלי שוועדת לדעתי, הוא, אפשרי בלתי

 משחקים, של לגורלם בקשר המחליטה גה,
 סמך על תקבע טהור, מקצועי שהוא דבר
במיעוט. תמיד הם מכבי אנשי ומיעוט. רוב

 מהרוב להתעלם אפשר אי גלודינסקי:
הפועל. של

 אך להתעלם, שצריך אמרתי לא כספי:
 צריכה הליגה ועדת שלפחות חושב אני

בכדו כמו מנגנון, מאנשי מורכבת להיות
רגל.

 שהמטרה חושב אינני הזה: העולם
(צחוק). בכדורגל השורר למצב להגיע היא

 אפשרי שפיתרון חושבים אתם האם
 כבר בקביעה, להיות יכול הסתום למבוי

 שמונה רק תשחקנה הבאה שבעונה עכשיו,
 בכדורסל? העליונה בליגה קבוצות עשר או
 שנקבע העובדה הרי עכשיו, ייקבע זה אם

 תעלה לא קבוצות לכמה 0:2 של הפסד
 כך ובין כך בין אם תוריד, ולא לגביהן

לירידה. גורלן נחרץ
 הועלתה לא עוד כזאת הצעה כספי:

אצלנו. לדיון
 עקרוני שבאופן חושב אני :גלובינסקי

 לא בה עליונה, לליגה גדול יתרון יהיה
 לנו יעזור זה רבות. קבוצות תשחקנה

 רמתם והעלאת הנבחרת להרכבת בקשר
השחקנים. של

 מתוך הכדור את שיוציא מה זה אם
יודע. אינני שקע, הוא בו הבוץ

 הטוב שהרצון מקווה אני :הזה העולם
 במיבצע לכם יעזור זו בפגישה שנתגלה

הכדור. הוצאת

סחאוואלמלחווי
על-ידי שניתן במעיל (מחזיקה

לאביה) במוזגה האו״ם איש

כש הראשונה בפעם אותו איתי
 שלנו. השיכון מול לאוטובוס חיכיתי ן

 בי. והביט לבנה או״ם במכונית ישב הוא
למ לעלות אותי הזמין דקות עשר כעבור
 לכן איחר, האוטובוס הסכמתי. כוניתו.
• ההזמנה. על שמחתי
מילה. אף להחליף בלי דקות כמה נסענו

 אמרתי לשמי. שאל אותי שהוריד לפני רק
מפניו. לפחד סיבה כל לי היתד, לא לו.

 גרו אני איפה אותי שאל הוא אחר־כך
 גרה שאני לו אמרתי עושה. אני ומה

 אני ושבערב פוריה. בית־ד,חולים על־יד
מייק. של בבאר עובדת
 לבאר לפעמים בא שהוא לי אמר הוא

 אותי ראה לא פעם אף אבל מייק, של
 כל כי אותו, ראיתי' לא אני גם שם.
 כדי או״מניקים הרבה לשם באים ערב

בילויים. שמחפשות חתיכות לתפוס
לפני שאל שם?״ תהיי בערב ״היום

שכן. לו אמרתי שנפרדנו.

★ ★ ★
!״חתיכות ולתפוס חיים ״לעשות

תו ך* ב או ר  הוא שוב. אותו ראיתי ע
 הסתכל הזמן וכל הבאר על־יד ישב

 התחילו האורחים כשכל מאוחר, יותר עלי.
 האחרונים. בין נשאר שהוא ראיתי ללכת,

 מחכה שהוא לב שמתי הבאר את כשסגרנו
״סוזאן, ושאל: אלי התקרב הוא לי.

 הביתה?״ אותך שאסיע רוצה את אולי
שלא שמחתי לא?״ ״למה לו אמרתי

בר ונעניתי טכסי על כסף לבזבז אצטרך
האדיבה. להזמנה צון

שאל יפה, איתי התנהג הוא הדרך כל
* ובמה לי יש אחים וכמה שלי ההורים איך

 אמרתי הכל. לו סיפרתי עובד. שלי אבא
 מחו״ל, שנים שלוש לפני לארץ שבאנו לו

 אבא כי טוב, לא שלנו שהמצב לו ואמרתי
 ושמשרד־ משנה, למעלה כבר עובד לא

 ושאמא חודש, כל ל״י 60 לנו נותן הסעד
 בשביל כסף לנו היה ולא בהריון שלי

לתינוק. חיתולים לקנות
 ״זה ואמר: בראשו הזמן כל ניענע הוא
 אני אחר־כך כסף.״ כשאין מאד רע באמת

 שאלות. מיני כל אותו לשאול התחלתי
 לו ושאין בארץ לבד שהוא לי סיפר הוא

 שלי,״ לארץ לחזור רוצה ״אני חברים.
אמר.

1 בארץ. לו טוב שלא לשמוע התפלאתי
1* בטבריה שנמצאים שהאו״מניקים יודעת אני

 על־יד בבוקר מטיילים הם חיים. עושים
 שקט, שם שיהיה שומרים הסורי, הגבול
 חיים לעשות מייק של לבאר באים ובערב

טברייניות בנות המון יש חתיכות, ולתפוס


